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z dwuletnim opóźnieniem tyska szkoła muzyczna otrzymała wreszcie sztandar, a przy okazji nowy fortepian koncertowy.

będą kolejne kolumbaria
W związku z rosnącą liczbą kremacji  
w Tychach powstaną nowe miejsca dla urn.

zanim wypełnisz pit...
Publikujemy plon redakcyjnego dyżuru ekspertek 
podatkowych z Urzędu Skarbowego w Tychach.

emocje play off
Hokeiści GKS Tychy bliżsi awansu  
do półfinału Polskiej Hokej Ligi.
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◆ FuNkcjONaRiuSZe Z Wy-
DZiału Ruchu DROgOWe-
gO kMP w Tychach, wchodzący 
w skład grupy SPEED, zatrzyma-
li do kontroli kierującego bmw. 
31-letni kierowca pędził trasą 
DK-1 ponad 159 km/h, mimo 
że na tym odcinku obowiązuje 
jazda z prędkością maksymal-
ną 70 km/h. Kierowca naruszył 
również przepis mówiący o obo-
wiązku korzystania z kierunko-
wskazów podczas zmiany pasa 
ruchu. Podczas rozmowy z mun-
durowymi tłumaczył, że spieszy 
się na randkę. W związku z wy-
kroczeniami policjanci nałożyli 
na kierującego mandaty karne 
o łącznej wysokości 2.550 zło-
tych. Ponadto na koncie kie-
rowcy znalazło się 15 punktów 
karnych.
◆ W OStatNich DNiach 
POlicjaNci ZatRZyMali 
DWóch MężcZyZN, którzy do-
konali kradzieży w tyskich skle-
pach. Do pierwszego zdarzenia 
doszło 20.02 w jednym ze sklepów 
przy al. Bielskiej. Łupem zatrzy-
manego na gorącym uczynku zło-
dzieja padł wizjer wi-fi o wartości 
619 złotych. Policjanci zatrzymali 
34-letniego mieszkańca Tychów, 
który – jak się okazało – był już 
wcześniej karany za kradzieże. 
Do podobnej sytuacji doszło 
dzień później – 35-letni miesz-
kaniec Sosnowca ukradł artyku-
ły spożywcze w sklepie przy ul. 
Wejchertów. Wartość skradzio-
nego mienia została wyceniona 
na ponad 860 złotych. Po spraw-
dzeniu mężczyzny w policyjnych 
systemach ustalono, że on rów-
nież miał na swoim koncie po-
dobne czyny.
◆ 22.02 DyżuRNy kOMeNDy 
MiejSkiej PSP tychy otrzy-
mał zgłoszenie z prośbą o ot-
warcie mieszkania w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Hu-
bala. Ze zgłoszenia wynikało, 

że od jakiegoś czasu nie ma kon-
taktu z jedną z lokatorek. Po przy-
byciu na miejsce strażacy z dra-
biny mechanicznej dostali się 
na balkon wskazanego mieszka-
nia, w którym znaleziono zwłoki 
77-letniej lokatorki. Miejsce zda-
rzenia zostało przekazane funk-
cjonariuszom policji, którzy pro-
wadzą dalsze czynności.
◆ W jeDNyM Z MieSZkań 
W BuDyNku WielORODZiN-
NyM przy al. Piłsudskiego 62-66 
ratownicy medyczni zostali we-
zwani do nagłego zatrzymania 
krążenia u 53-letniego mężczyzny. 
Jak podał portal www.112tychy.
pl, niestety pomimo wysiłku ra-
towników nie udało się przywró-
cić funkcji życiowych.
◆ Na ul. BuDOWlaNych, 
W RejONie WjaZDu DO caR-
BOautOMatyki doszło 20.02 
do zderzenia toyoty i peugeota. 
Na czas działań ruch w miejscu 
zdarzenia został całkowicie za-
blokowany. Z ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów wy-
nika, że na łuku drogi kierujący 
peugeotem stracił panowanie 
nad swoim pojazdem i zjechał 
na przeciwległy pas uderzając 
w jadącą toyotę. Jak się okazało, 
na łuku było zamarznięte rozlewi-
sko, co przyczyniło się do zdarze-
nia. Policjanci na miejsce wezwali 
piaskarkę, aby uniknąć kolejnych 
zdarzeń
◆ 26.02 DyżuRNy kMP ty-
chy OtRZyMał ZgłOSZeNie, 
że na ul. Oświęcimskiej kierują-
cy osobowym peugeotem uderzył 
w wysepkę rozdzielającą pasy ru-
chu (zdjęcie poniżej). Policjanci 
sprawdzili całą ul. Oświęcimską 
i nie natrafili na zdarzenie, ale 
po ponownym kontakcie ze zgła-
szającym okazało się, że do zda-
rzenia doszło na skrzyżowaniu ul. 
Beskidzkiej i Dzwonkowej. Kie-
rowcy nic się nie stało, zniszczony 
został znak drogowy. ls ●
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Zderzenie peugeota i toyoty na Budowlanych.
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stanisŁaw Mróz jest 
czŁonkieM klubu 
Morsów tyskie sinice, 
poza tyM regularnie 
bierze udziaŁ 
w zawodach pŁywackich 
w ziMnej wodzie (ok. 2 
stopni celsjusza) czy 
też w ziMowych 
wycieczkach górskich, 
podczas których 
szczyty zdobywa 
się w... saMych 
spodenkach. niedawno 
wystartowaŁ w gdynia 
winter swiMMing cup. 
obcowanie ze sporteM 
i ziMneM traktuje jako 
fizjoterapię, bo jako 
dziecko MiaŁ wypadek, 
który wpŁynąŁ na caŁe 
jego życie.

– Gdy byłem 10-letnim chłopcem 
potrącił mnie samochód z pręd-
kością 80 km/h. Przez dwa ty-
godnie byłem nieprzytomny. 
Lekarze dawali mi zaledwie 3% 
szans na przeżycie, miałem roz-
legły uraz głowy. Obudziłem się 
w zupełnie innym ciele. Miałem 
prawostronny niedowład, nie po-
trafiłem chodzić, nie potrafiłem 
mówić, utraciłem pamięć, na-
wet mamy nie poznawałem. Nie 
chciałem być w tym szpitalu. 
Wcześniej byłem bardzo żywio-
łowym chłopcem, uwielbiałem 
sport, a zwłaszcza piłkę nożną 
– opowiada.

Stanisław Mróz opowia-
da o tamtych wydarzeniach 
jak o czasie już dawno minio-
nym. Miłość do sportu pozwoli-
ła mu dosłownie stanąć na nogi. 
– Chciałem chodzić, chciałem 
się bawić, chciałem normalnie 
żyć – podkreśla. Po pięciu latach 
rehabilitacji, jako 15-latek, posta-
nowił zostać wojownikiem capoe-
ira. Wciąż zmagając się z trudnoś-
ciami, zaczął regularnie trenować 
sztukę walki, która wymaga nie 
tylko doskonałej kondycji, ale 
równie świetnej zręczności. – Po-
czątki były ekstremalnie trudne, 
ale moja mama była, i dalej jest, 
dla mnie ogromnym wsparciem. 
Ciało stawiało ogromny opór, ale 
ja z tym oporem walczyłem już 
od lat. Ćwiczenia capoeira to jed-
nak nie rehabilitacja, to szalenie 
wymagająca sztuka walki, gdzie 
potrzebna jest koordynacja całego 
ciała na wyjątkowo wysokim po-
ziomie. Po 12 latach ciężkiego tre-
ningu doszedłem do 5. poziomu, 
jeden wyżej i zdobyłbym upraw-
nienia instruktorskie, ale...

Tutaj rozmówcy głos się lekko 
załamuje... – 6 lat temu usłysza-
łem diagnozę, że mam wytarte 
biodro czyli martwicę kości bio-
drowej i czeka mnie operacja. 
Zadzwoniło mi wtedy w uszach. 

Poczułem ogromny ciężar, który 
mnie przygniatał od środka. Dwa 
lata czekałem na operację i zma-
gałem się z okropnym bólem fi-
zycznym i psychicznym. To było 
mocne. Na tyle, że potrzebowa-
łem znieczulenia. To znalazłem 
w alkoholu i lekach przeciwbólo-
wych. Tak mi minęły cztery lata, 
depresja to straszna choroba. 
To był dla mnie bardzo mroczny 
okres. Udało mi się wyjść z na-

łogu, w czym ogromną zasługę 
ma moja mama i ludzie, do któ-
rych zwróciłem się po pomoc. 
Niestety, po operacji nie mogłem 
już wrócić do mobilności sprzed. 
Dziś sam wyciągam ludzi z na-
łogów jako wolontariusz, jeżdżę 
na spotkania i dzielę się swoimi 
przeżyciami. Jestem przekonany, 
że każdy może sobie poradzić, tak 
jak ja sobie poradziłem. Dalej też 
uprawiam sport, zainteresował się 

mną jeden pływacki klub, z któ-
rym rozpocząłem współpracę. 
Biorę też udział w pływackich za-
wodach zimowych. Dla mnie po-
konanie założonego dystansu już 
jest zwycięstwem. Na swoim kon-
cie mam sto metrów na Grand 
Prix Polski Lodowa Skała (2,7 
temp wody i 0,7 powietrza). Za-
jąłem wówczas drugie miejsce 
– dodaje Stanisław Mróz.
kaMil peszat ●

UpArty jAk Mróz
MiMo wielu przeciwności LOSU TySZANIN WyGRAł Z KALEcTWEm I KRyZySEm PSycHIcZNym.

Członek Tyskich Sinic reprezentuje Tychy na wielu imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Stanisław Mróz w sezonie zimowym bierze udział w zawodach lodowego pływania.
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w Miniony piątek, 24 
lutego w zespole 
szkóŁ Muzycznych 
iM. f. rybickiego 
w tychach MiaŁa 
Miejsce historyczna 
uroczystość 
nadania placówce 
sztandaru. pierwotnie 
uroczystość MiaŁa 
się odbyć przy okazji 
świętowania 50-lecia 
szkoŁy w 2020 roku, ale 
przez dŁugotrwaŁe 
obostrzenia 
pandeMiczne zostaŁa 
przesunięta.

Sztandar tyskiej ZSM został za-
projektowany przez dyrektora 
bieruńskiego liceum Romualda 
Kubiciela – historyka i heral-
dyka. Widać na nim granatową 
lirę, która jest symbolem szko-
ły oraz wymienione są nazwy 
placówek wchodzących w skład 
Zespołu: Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia oraz Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej 
I stopnia. Z drugiej strony sztan-
daru na czerwonym tle widzimy 
godło Rzeczypospolitej Polskiej 
– srebrnego orła w złotej koro-
nie. Państwowe godło wieńczy też 
drzewiec sztandaru, ufundowa-
nego szkole przez Radę Rodziców 
placówki.

– To bardzo wzruszający mo-
ment dla społeczności szkolnej 

– mówił w trakcie uroczystości 
zastępca prezydenta Tychów Ma-
ciej Gramatyka, który w imieniu 
prezydenta Andrzeja Dziuby po-
gratulował szkole wybitnie uta-
lentowanych uczniów. – Dzięku-
ję także rodzicom, bo to dzięki 
ich zaangażowaniu możemy dzi-
siaj uczestniczyć w tym szkolnym 
święcie.

Maciej Gramatyka oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców ZSM 
Katarzyna Szymkowska przeka-
zali szkolny symbol dyrektorowi 
placówki Tomaszowi Giedwiłło, 
który po zwyczajowym ucało-
waniu sztandaru oddał go w ręce 
uczniów.

Równie wiele emocji przynio-
sła druga część piątkowej uro-
czystości, którą była prezenta-
cja najnowszego nabytku szkoły 
– ufundowanego przez Miasto 
Tychy fortepianu Yamaha CFX. 
– To najwyższej klasy pełnowy-
miarowy instrument koncer-
towy, dzięki któremu nasi ucz-
niowie będą mieli możliwość 
przygotowywania się do wystę-
pów na instrumencie podobnej 
klasy do tych, na których odby-
wają się ogólnopolskie i między-
narodowe konkursy i festiwale – 
powiedział nam dyrektor Tomasz 
Giedwiłło. – Ponadto instrument 
daje szerokie możliwości koncer-
towe – prezentacje pełnego re-
pertuaru pianistycznego przez 
uznanych solistów.

Fortepian został zakupiony 
pod koniec 2022 roku ze środ-
ków Miasta Tychy wraz z profe-
sjonalną ławą koncertową oraz 
specjalnym systemem nawilża-
czy, zapewniających odpowiednią 
dla tej klasy fortepianu wilgot-
ność. Poza piękną Yamahą szko-
ła wzbogaciła się także o krótki 
fortepian gabinetowy marki Ka-
wai oraz pianino Yamaha, któ-
re znalazły się w salach dydak-
tycznych. – Cieszę się, że bodaj 
sześcioletnie starania szkoły o ten 
instrument wreszcie przyniosły 
efekt i Tychy mogły kupić szkole 
ten fantastyczny fortepian. Zdą-
żyliśmy niemal w ostatnim mo-
mencie, kiedy miasto stać było 
jeszcze na taki wydatek, bo teraz 
byłoby o to bardzo trudno. Zmia-
ny, jakie zaszły w naszym kraju, 
doprowadziły do trudnej sytua-
cji budżetu nie tylko w Tychach 
i w tej chwili środków na taki 
zakup pewnie byśmy nie znaleź-
li – mówił zastępca prezydenta 
Tychów Maciej Gramatyka, któ-
ry wraz z przewodniczącą Rady 
Miasta Barbarą Konieczną, dy-
rektorem Tomaszem Giedwiłło 
oraz honorowym gościem uro-
czystości prof. Andrzejem Jasiń-
skim (wybitnym pedagogiem, 
ojcem sukcesów m.in. Krystiana 
Zimermana) uroczyście przecięli 
wstęgę oplatającą fortepian, któ-
ry od tej chwili mógł służyć ucz-
niom i szkole.

Jako pierwsi zasiedli za klawia-
turą Yamahy CFX wyróżniający 
się i osiągający sukcesy w konkur-
sach uczniowie sekcji fortepianu, 
natomiast główna atrakcja wie-
czoru był krótki recital Ambasa-

dora Tyskiej Kultury, półfinalisty 
ostatniego Konkursu Pianistycz-
nego im. F. Chopina oraz absol-
wenta Zespołu Szkół Muzycznych 
im. F. Rybickiego, tyszanina Ma-
teusza Krzyżowskiego. Wybitny 

młody muzyk porwał publiczność 
brawurowym wykonaniem utwo-
rów Karola Szymanowskiego, Ig-
nacego Jana Paderewskiego i Fry-
deryka Chopina.
wojciech wieczorek ●

z dWUletniM poŚlizgieM
zespóŁ szkóŁ Muzycznych W TycHAcH mA SZTANDAR I NOWy fORTEPIAN.

Mateusz Krzyżowski fenomenalnie zaprezentował swój talent i… możliwości nowego instrumentu.
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Uroczyste przecięcie wstęgi. I piękna Yamaha może już służyć szkole i jej wychowankom.  
Od lewej: prof. Andrzej Jasiński, Tomasz Giedwiłło, Maciej Gramatyka i Barbara Konieczna.

W Tarnowie podczas uroczystej gali ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu „Samorządowy Lider 
Zarządzania 2022”. Wśród laureatów, obok Lublina i Wrocławia, znalazły się Tychy z projektem: 
„Urzędowo, ale zrozumiale! – projekt Prostego Słowa w Urzędzie miasta Tychy”! Statuetkę odebrał 
zastępca prezydenta Tychów maciej Gramatyka.
Projekt prostego słowa wdrażany jest od 2018 roku. Jego celem jest wprowadzenie prostego języka 
do pism i dokumentów, które urzędnicy kierują do mieszkańców. W warsztatach projektowych 
udział wzięło blisko 400 uczestników z 24 wydziałów tyskiego urzędu, a eksperci zbadali 100 
urzędowych pism. kp ●

tel. 512 048 016
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kondolencjekomunikat

w tychach powstanie 
kolejne koluMbariuM 
– przy ul. barwnej, 
na cMentarzu, który 
niebaweM zostanie 
rozbudowany. 
pochówek 
w koluMbariuM jest 
tańszy od tradycyjnego 
i zajMuje Mniej 
Miejsca. poMijając inne 
względy, decydują się 
na niego także osoby 
saMotne w obawie 
o to, że ich tradycyjnyM 
grobeM nikt by się nie 
opiekowaŁ.

Obecnie nie ma już w Polsce więk-
szego cmentarza, na którym nie 
byłoby kolumbarium. To alternaty-

wa dla przepełnionych cmentarzy, 
na których coraz trudniej znaleźć 
miejsce, a budowa nowych tak-
że jest ograniczona. Na kremację 
bliskich decyduje się coraz więcej 
osób – w poszukiwaniu pracy wie-
le osób zmienia miejsce zamiesz-
kania. Rodziny wykupują miejsca 
w kolumbariach tam, gdzie aktu-
alnie mieszkają i składają szcząt-
ki swoich bliskich, dzięki czemu 
mogą odwiedzać cmentarze bez 
konieczności podróżowania setek 
kilometrów. Popularne stają się też 
groby rodzinne z urnami – wów-
czas w jednym miejscu można od-
wiedzić wszystkich zmarłych.

plany na kolejne
W Tychach są obecnie dwa ko-
lumbaria – na cmentarzu pa-

rafialnym w Żwakowie oraz 
na cmentarzu komunalnym 
w Wartogłowcu, gdzie w ubie-
głym roku oddanych zostało 12 
modułów kolumbarium, które 
mieszczą 576 podwójnych nisz 
na urny. Obecnie zajętych jest 
17 nisz. Także przy budującym 
się klasztorze i kościele świętych 
Franciszka i Klary powstanie 
kolumbarium, jednak obecnie 
trudno powiedzieć ile ostatecz-
nie będzie nisz, bo obiekt nadal 
jest w budowie. Z kolei w projek-
cie rozbudowy cmentarza przy ul. 
Barwnej również przewidziano 
kolumbarium. Powstanie tutaj 
12 modułów z betonu architek-
tonicznego – ponad 200 nisz.

– Zainteresowanie miejscem 
w kolumbarium jest niemałe, 

od momentu podania pierwszych 
informacji o rozpoczęciu prac bu-
dowlanych – mówi Paweł Cybul-
ski, kierownik działu cmentarzy 
komunalnych Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych. – Można 
przyjąć, że administracja cmen-
tarza otrzymuje dziennie przy-
najmniej jedno zapytanie o nisze. 
Obecnie nie ma jednak planów po-
większenia kolumbarium. Zdarzają 
się osoby, które pytają o „zarezer-
wowanie” miejsca na przyszłość. 
Jednak zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Tychy na ty-
skich cmentarzach komunalnych 
nie ma możliwości wykupienia 
miejsca pod przyszłe pochówki. 
Można wydzierżawić miejsce tyl-
ko pod bieżący pogrzeb.

tylko pozornie drożej
Wykupienie niszy na okres 20-
letni to – zgodnie z cennikiem 
opłat cmentarnych – koszt 4.050 
zł brutto. Z kolei tradycyjny grób 
trumnowy na 20 lat to wydatek 
około 600 zł. Ale to tylko pozor-
nie jest taniej, bo trzeba doliczyć 
cenę pomnika. A koszt pomni-
ka z granitu z montażem zaczy-
na się obecnie od ok. 6,5 tys. zł. 
I do jeszcze jego pielęgnacja – kil-
ka razy w roku.

W przypadku pochówku urny 
w sposób tradycyjny (gdzie po-

tem także trzeba ponieść dodat-
kowe koszty – pomnik i pielęg-
nacja), cena pojedynczego grobu 
to 91,80 zł brutto na 20 lat, a gro-
bu urnowego rodzinnego ziem-
nego – 361,80 zł brutto na 20 lat. 
Ceny grobów urnowych muro-
wanych – pojedynczy to koszt 
324,00 zł na 40 lat, natomiast 
grobu urnowego murowanego 
rodzinnego – 896,40 zł brutto 
na 40 lat (w obu przypadkach 
składnikami ceny są dzierżawa 
+ pozwolenie na wykonanie gro-
bowca).

W zgodzie z wiarą
Kościół Katolicki nie przeciwsta-
wia się kremacji, jest ona możli-
wa już od 1963 roku, a od 1997 
roku zezwala się na odprawienie 
liturgii pogrzebowej w obecności 
skremowanych szczątków.

– Ta forma pochówku jest do-
puszczalna,  jeśli nie została wy-
brana z powodów sprzecznych 
z nauką chrześcijańską – po-
wiedział o. Emil Pacławski, pro-
boszcz tyskiej parafii świętych 
Franciszka i Klary. – W wymia-
rze duchowym nie ma znacze-
nia, czy ciało obróci się w proch 
złożone w ziemi czy w efekcie 
kremacji. Tak samo dostąpi 
zmartwychwstania. Po dwóch 
latach epidemii liczba takich 
pochówków wyraźnie wzrosła 
i w najbliższych latach będzie 
się zwiększać. Myślę, że w grę 
wchodzi także kontekst kultu-
rowy, czy emocjonalny, bowiem 
dla niektórych ludzi, zwłaszcza 
dla dzieci, obraz trumny jest 
bardzo poruszający, a z urną ła-
twiej jest się oswoić. 
ls ●

Będą kolejne kolUMBAriA
cMentarne Miejsca na urny cIESZą SIę cORAZ WIęKSZym ZAINTERESOWANIEm.

PRZeDSZkOlaki W teatRZeflash
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Przez dwa dni w Teatrze małym przedszkolaki z tyskich placówek prezentowały swoje artystyczne 
programy w ramach wydarzenia „Impresje Zimowe Przedszkolaków” pod honorowym patronatem 
zastępcy prezydenta Tychów macieja Gramatyki. – Gratuluję młodym artystom oraz organizatorom 
i nauczycielom zaangażowanym w przygotowania do występów – mówi zastępca prezydenta.
Mn ●

Coraz więcej miejsc w wartogłowieckim kolumbarium jest zajętych.
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Dyżury radnych – marzec 2023 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Marzec 2023 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷16.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa  
ALL-FINANCE

Tychy, ul. Tołstoja 26

1 marca 2023 r.
Środa Radny Michał Kasperczyk 15.00÷16.00 Kawiarnia Słoik&Kawa

Tychy, ul. Dmowskiego 4

2 marca 2023 r.
Czwartek

Radna Aleksandra  
Wysocka-Siembiga 15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305
Radny Dariusz Wencepel 15.30÷16.30

7 marca 2023 r.
Wtorek

Przewodnicząca Rady Miasta
Barbara Konieczna 11.00÷13.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 301

Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul. Barona 30
Piętro III, p.425

14 marca 2023 r.
Wtorek

Radna Anita Skapczyk 14.30÷15.30 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Radny Jarosław Hajduk 17.00÷18.00 Biuro PiS Okręg 75
Tychy, al. Piłsudskiego 12/319

15 marca 2023 r.
Środa

Radna Edyta Danielczyk 17.30÷18.30 MCK Urbanowice
Tychy, Przejazdowa 8

Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.00 Biuro Poselskie Michała Gramatyki
Tychy, ul. Biblioteczna 12

16 marca 2023 r.
Czwartek Radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

20 marca 2023 r.
Poniedziałek

Radny Jarosław Hajduk
Radny Andrzej Kściuczyk 17.00÷18.00

Biuro PiS Okręg 75
Tychy, al. Piłsudskiego 12/319Radna Aleksandra  

Wysocka-Siembiga 18.00÷19.00

23 marca 2023 r.
Czwartek Radny Maciej Jędrzejko 12.00÷13.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

prośba o kontakt telefoniczny bądź mailowy  
przed spotkaniem
kom. 506 028 800  

maciej.jedrzejko@samorzad.tychy.pl 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

komunikat

Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Tychach organizuje – wspólnie 
z partnerami: Stowarzyszeniem 
Inicjatywa Tyska oraz szkołą TEB 
Edukacja – drugą edycję Wiosen-
nych Targów Pracy, które odbę-
dą się w najbliższy poniedziałek, 
6 marca.

Tego dnia w siedzibie TEB 
Edukacja przy al. Jana Pawła II 24 
w godz. 10-13 czekać będą na mło-

dych ludzi kończących szkołę m.in. 
doradcy zawodowi, pracodawcy 
z konkretnymi ofertami zatrudnie-
nia oraz przedstawiciele urzędów 
pracy i Młodzieżowego Centrum 
Kariery. Będzie także możliwość 
spotkania się z działaczami Inicja-
tywy Tyskiej, a także poznać ofertę 
edukacyjną TEB Edukacja, zawie-
rającą propozycje szkół policeal-
nych i kursów zawodowych.

– To bardzo konkretna ofer-
ta dla młodych ludzi myślących 
o podjęciu w najbliższym czasie 
pracy lub zainteresowanych zdo-
byciem dodatkowych kwalifika-
cji – zachęca Sławomir Sobociń-
ski ze Stowarzyszenia Inicjatywa 
Tyska. – Poniedziałkowego wy-
darzenia nie można przegapić! 
– dodaje.
ww ●

W Tychach działają organizacje 
oraz oddziały czy koła organizacji 
ogólnopolskich, które mają status 
Organizacji Pożytku Publicznego 
i to im możemy przekazać nasz 
1,5% podatku. W pierwszej ko-
lejności należy wybrać, której or-
ganizacji chcemy przekazać część 
podatku. Następnie zapisać sobie 
jej numer z Krajowego Rejestru 
Sądowego, tzw. KRS. To ten nu-
mer należy wpisać w jedną z rub-
ryk rozliczenia podatkowego PIT-
37 i PIT-38. Zachęcamy, by wybrać 
którąś z tyskich organizacji.

pomoc dla ludzi z problemami 
natury intelektualnej
W tym tygodniu odwiedziliśmy 
mury Ośrodka św. Faustyna Ca-
ritasu Archidiecezji Katowickiej, 
który jest obecny w Tychach 
od 1995 roku czyli już od 28 lat. 
– W ramach ośrodka aktualnie 
działają trzy jednostki – mówi 
Witold Botor dyrektor ośrodka. 
– Środowiskowy Dom Samopo-

mocy, gdzie codziennie w zaję-
ciach terapeutycznych uczestni-
czy 50 dorosłych osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną; Warsztat Terapii Zajęciowej 
gdzie w codziennych zajęciach 
terapeutycznych uczestniczy 40 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz Świetlica Socjote-
rapeutyczna dla 50 dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. W na-
szych codziennych działaniach 
umożliwiamy uczestnikom rozwój 
zarówno społeczny jak i zawodo-
wy. Pomagamy im rozwijać swoje 
pasje, zainteresowania, ale przede 
wszystkim pomagamy przełamy-
wać bariery i ograniczenia. Dość 
często przestrzeń, jaką tu dla nich 
tworzymy, jest całym ich światem. 
Można powiedzieć, że nawiązu-
jemy tutaj relacje na całe życie. 
Kładziemy duży nacisk, aby ak-
tywizować naszych uczestników 
pod względem społecznym jak 
również zawodowym. Proste po-

wtarzalne czynności, które niejed-
nego mogą znużyć, nasi uczest-
nicy wykonują z cierpliwością 
i dokładnością. Staramy się im 
również pomóc odnaleźć swoje 
miejsce na rynku pracy.

Ośrodek św. Faustyny dzia-
ła w obszarze terapii zajęciowej, 
arteterapii, teatroterapii, choreo-
terapii. Prowadzi grupę teatralną 
„Światło i cień”, która swoją twór-
czość prezentuje na wielu festiwa-
lach czy przeglądach teatralnych. 
Na licznych zajęciach podopiecz-
ni gotują, szyją, pracują w ogro-
dzie, malują i spełniają się arty-
stycznie. Wędrują też po górach 
w ramach Klubu Turystyki Gór-
skiej oraz realizują się sportowo 
w Klubie Olimpiad Specjalnych. 
– Udzielamy wsparcia psycholo-
gicznego naszym uczestnikom, 
jak również wspieramy ich rodzi-
ny. Zwiedzamy Polskę i Europę 
w ramach wycieczek turystyczno
-krajoznawczych. Organizujemy 
Festiwal Piosenki i Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych. Je-
steśmy współorganizatorem Ślą-
skiego Mityngu w Biegach Prze-
łajowych w ramach Olimpiad 
Specjalnych. Naszymi działania-
mi staramy się umożliwić naszym 
uczestnikom godne i pełne sza-
cunku życie – dodaje dyrektor 
Ośrodka św. Faustyny. kp ●

tySkie ORgaNiZacje POżytku PuBlicZNegO

– caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. faustyna (KRS 0000221725)
–  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach 

„Piątka Dzieciom” (0000009415)
–  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach 

(0000013377)
– Komitet Pomocy dla Zwierząt (0000015352)
– Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I (0000039927)
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem mózgowym „Bliżej Nas” (0000050510)
– Stowarzyszenie „Trzeźwość życia” (0000065590)
– Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach (0000076897)
– Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWE Tychy-Jaroszowice (0000122161)
– Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy „ZET” Tychy (0000144240)
– Stowarzyszenie Otwartych Ludzi „SOL” (0000192921)
– Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca” (0000207821)
– Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” w Tychach (0000252544)
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W stronę słońca” (0000271451)
– Abstynencki Klub żeglarski „Paprocany” (0000279721)
– Tyski chór mieszany Presto cantabile (0000302337)
– fundacja Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo (0000324984)
– fundacja Inicjatywa Górnośląska (0000329894)
– fundacja „cicha-Nadzieja” (0000331965)
– Stowarzyszenie „Szarak Polski” (0000335511)
– fundacja „Bliżej Szczęścia” (0000454216)
– fundacja „Tychy – Dobre miejsce” (0000494244)
– Akademia Piłki Nożnej SmS Tychy (0000531207)
– fundacja człowiek i Pies (0000616685)

zostaw 1,5% w tychach

przepUstkA 
do norMAlnego żyCiA
caritas archidiecezji katowickiej OŚRODEK ŚW. fAUSTyNA.

Uczestnicy Ośrodka Św. Faustyna w czasie zajęć terapeutycznych.
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jak co roku urząd Miasta tychy zachęca 
Mieszkańców do wspoMagania dziaŁalności 
tyskich organizacji pozarządowych 
i przekazywania iM części swojego podatku. 
w ubiegŁyM roku byŁ to 1%, a w tyM już 1,5% 
podatku. ostatniM dnieM do rozliczenia jest 2 
Maja. do tego czasu na ŁaMach naszego tygodnika 
będzieMy prezentować tyskie organizacje.

Młodzież mile widziana.

Wiosenne Targi Pracy
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rozpocząŁ się sezon 
rozliczenia się 
z fiskuseM za 2022. jak 
co roku w redakcji 
tygodnika „twoje 
tychy” przy telefonach 
dyżurowaŁy ekspertki 
z urzędu skarbowego 
w tychach. na pytania 
naszych czytelników 
odpowiadaŁy 
Monika cichy, anna 
koŁodziejczyk i anna 
wŁodyka.

Przypomnijmy, iż roczny PIT 
trzeba wypełnić do 30 kwietnia, 
a że w tym roku tego dnia wypada 
niedziela, termin rozliczeń prze-
sunięto na 2 maja. Spośród wielu 
pytań, skierowanych do ekspertek 
wybraliśmy niektóre. Dziś pub-
likujemy ich pierwszą część, do-
kończenie za tydzień.

jakie odliczenia przysługują 
osobom, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej?
– Jest ich bardzo wiele, 
począwszy od darowizn na różne 
cele, m.in. na rzecz krwiodaw-
stwa, kształcenia zawodowego, 
kultu religijnego, ulga termomo-
dernizacyjna i rehabilitacyjna 
dotycząca m.in. wydatków zwią-
zanych z ułatwieniem wykony-
wania czynności życiowych, itd. 
Korzystanie z ulg podatkowych 
jest obwarowane określonymi 
przepisami i limitami, więc 
warto szczegółowo zapoznać 
się z tymi, które dotyczą ulgi, 
z jakiej chcemy skorzystać.

czy nadal jest ulga na internet? 
kto może z niej teraz skorzystać?
– Jest tak samo, jak wcześniej, 
czyli można ją odliczyć przez 
dwa lata z rzędu. Dotyczy 
to osoby posiadającej dokumen-
ty potwierdzające poniesienie 
takiego wydatku (umowa, 
faktura, potwierdzenie zapłaty). 
Warunek jest jeden – osoba 
ta nigdy nie korzystała z odlicze-
nia za internet, nawet 5 czy 10 
lat temu.

rozliczałem już na siebie ulgę 
internetową, w związku z tym, 
że rozliczamy się z żoną, teraz żona 
chciałaby ją odliczyć. czy może 
to zrobić?
– Jeżeli jest abonentem i płaci 
faktury, to przez dwa lata może 
rozliczyć, jeżeli wcześniej nigdy 
nie korzystała z tej ulgi. Nawet 
jeśli pan już wcześniej rozliczał 
taką ulgę, żona może to zrobić 
w zeznaniu podatkowym za rok 
2022, wpisując ulgę w odpo-
wiedniej pozycji. Jeżeli żona chce 
skorzystać z ulgi to na dokumen-
cie potwierdzającym poniesiony 
wydatek (faktura, umowa, 
potwierdzenie zapłaty) muszą 
widnieć jej dane osobowe.

chodzi mi o ulgę termomoder-
nizacyjną. rozumiem, 
że wydatki, które poniosłam 
w 2022 umieszczam w zeznaniu 
podatkowym za 2022, 
potem czekam i w tym roku, 
w którym otrzymam zwrot już 
odliczonych wcześniej wydatków 
na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, będę ten 
zwrot musiała doliczyć.

– Tak. Wydatki w ramach 
jednej inwestycji można 
odliczyć w ciągu trzech lat 
od jej rozpoczęcia. Jeśli pani 
je odliczyła, a następnie po roku, 
w którym otrzymała Pani 
zwrot odliczonych wydatków, 
jest pani obowiązana doliczyć 
odpowiednio kwoty uprzednio 
odliczone do dochodu za rok 
podatkowy, w którym otrzymała 
Pani ten zwrot. Wpisuje je pani 
do rubryki „Inne źródła”.

jeszcze dopytam... jedną 
fakturę zapłaciłam gotówką, 
za modernizację kotłowni, 
wymiana kotła na gazowy, 
instalacji co i ciepłej wody, 
grzejników, wymiana okien..
– To wszystko mieści się w po-
jęciu „termomodernizacja”, więc 
może pani odliczyć te koszty. 
Jeśli chodzi o płatność gotówką, 
dokumentem potwierdzającym 
poniesienie wydatku jest faktura 
wystawiona przez podatnika 
podatku VAT i jeżeli nie ko-
rzysta on ze zwolnienia. Limit 
odliczeń dla jednego podatnika 
w odniesieniu do wszystkich 
realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych wynosi 
53 tys. zł.

jestem studentem i przez 
cztery miesiące pracowałem. 
otrzymałem pit, ale czy muszę 
złożyć zeznanie?
– Jeśli osiągnął pan tylko 
przychody zwolnione 
od podatku tzw. ulgi dla 
młodych, czyli mniej niż 85.528 
złotych, to nie trzeba niczego 
składać. Jeżeli pracodawca 
wykazał te przychody w części 
G informacji PIT-11, czyli tam, 
gdzie się wykazuje przychody 
zwolnione, to znaczy że są one 
w całości zwolnione i nie trzeba 
ich rozliczać. Jeśli więc nie miał 
Pan innych dochodów oprócz 
wykazanych w informacji 
PIT-11 w części G, nie trzeba 
składać zeznania. Często jednak 
studenci pobierają zaświad-
czenie o dochodach, bo jest im 
potrzebne na uczelnię. I jeśli 
pan potrzebuje takiego zaświad-
czenia przed 30 kwietnia, 
to zeznanie podatkowe należy 
złożyć. A zetem – może pan 

złożyć zeznanie, ale nie ma pan 
takiego obowiązku.

jeśli jestem studentem, czy moi 
rodzice w swoim zeznaniu mogą 
odliczyć ulgi?
– Tak, jeśli nie ukończył pan 
25. roku życia, kontynuował 
naukę przez cały rok podatkowy 
i pana dochody nie przekroczyły 
kwoty 12-krotności minimalnej 
renty socjalnej ogłoszonej 
na dany rok, co w 2022 roku 
wynosiło 16.061,28 złotych 
oraz jeśli rodzice spełniają 
warunki do skorzystania z ulgi 
prorodzinnej, mogą z niej dalej 
korzystać.

W przypadku rodziców, 
którzy mają na wychowaniu 
jedno dziecko obowiązuje ich 
limit wspólnych dochodów 
(suma ich wspólnych dochodów 
netto, czyli po odjęciu składek 
na ubezpieczenie społeczne, 
nie może przekroczyć 112 
tys. złotych). Jeśli przekroczą 
ten limit, wówczas ulga nie 
przysługuje. W przypadku 
rodziców, którzy mają 
na wychowaniu więcej niż jedno 
dziecko, limitu tego nie ma.

rozliczam się z synem, jako matka 
samotnie wychowująca dziecko. 
syn jest studentem, ale pracował 
w 2022 roku, choć nie na pełny 
etat. do jakiej kwoty mógł zarobić, 
żebym nadal mogła się z nim 
rozliczyć?
– Może się pani rozliczyć 
w sposób przewidziany dla osób 
samotnie wychowujących dzieci, 
jeśli pani syn zarobił nie więcej 
niż 16.061,28 zł.

w 2021 roku zakończyłem 
działalność gospodarczą, ale 
w styczniu 2022 roku poniosłem 
jeszcze koszty związane ze składką 
zdrowotną i dwoma kasami 
fiskalnymi. czy mogę sobie 
odliczyć je od podatku za rok 2022?
– Nie, ponieważ w zakresie 
kosztów uzyskania przychód 
z działalności prowadzonej 
w 2021 roku rozliczył Pan 
w zeznaniu podatkowym 
za rok 2021. W styczniu 
2022 r. był już Pan osobą 
nieprowadzącą działalności 
gospodarczej.

mam ojca emeryta, którego będę 
rozliczać. Gdyby była nadpłata, 
to mogę pieniądze gdzieś odebrać, 
na przykład w kasie urzędu 
skarbowego?
– W Urzędzie Skarbowym 
w Tychach nie ma punktu 
kasowego. Najbliższy taki punkt 
jest w Katowicach ul. Miko-
łowska 125a. Zwrot może Pani 
otrzymać również pocztą polską 
lub przelewem bankowym.

słyszałam, że emeryci mają 
nadpłacony podatek, czy aby 
otrzymać zwrot tego podatku 
trzeba coś wypełnić?
– Jeżeli dostała pani z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
informacje PIT-11A, to znaczy 
że z rozliczenia emerytury 
wynika kwota nadpłaty. 
W tej sytuacji może Pani złożyć 
zeznanie podatkowe. Jeżeli 
pani tego nie zrobi, to zostanie 
pani rozliczona automatycznie 
po warunkiem, że oprócz tej 
emerytury nie uzyskuje pani 
innych dochodów, z których 
trzeba się rozliczyć. Nadpłata 
zostanie zwrócona w wyzna-
czonym punkcie, przekazem 
pocztowym lub na zgłoszony 
w urzędzie skarbowym rachunek 
bankowy. Jeśli nie zgłaszała pani 
rachunku, może pani umówić 
się na wizytę w US i zgłosić 
rachunek na formularzu ZAP-3.

rozliczam zeznanie podatkowe 
mojej babci, ale ona chce 

wersję papierową. czy będę 
się musiał umówić na wizytę 
w urzędzie skarbowym, by ktoś 
mi potwierdził otrzymanie 
formularza?
– Niekoniecznie. Będzie pan 
musiał posiadać dwa podpisane 
przez babcię egzemplarze 
zeznania podatkowego. Przy 
wejściu głównym do urzędu, 
po lewej stronie znajduje się 
biuro podawcze, gdzie może Pan 
złożyć dokumenty za potwier-
dzeniem.

mój mąż zmarł w 2022 roku, 
pozostało mnóstwo leków, których 
nie mogę odpisać. w poprzednich 
latach rozliczaliśmy się wspólnie.
– Może się pani rozliczać 
w sposób przewidziany dla 
wdów i wdowców. W przy-
padku, gdy ZUS nie przekazał 
rocznego rozliczenia dla zmarłej 
osoby, trzeba skontaktować 
się z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. Jeśli nie osiągali 
państwo innych przychodów niż 
takie, które zostały wykazane 
przez płatników, to należy złożyć 
zeznanie PIT-37.

a jak będzie w przyszłym roku 
w zakresie emerytury?
– W latach następnych, jeśli pani 
uzyska wyłącznie przychody 
z emerytury lub renty, nie musi 
pani niczego składać. Jeśli nie 
złoży pani zeznania, a Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
wystawi Pani PIT-11A, zostanie 
pani rozliczona automatycznie 
przez organ podatkowy.

czy można odliczyć od podatku 
pobyt w sanatorium?
– Jeśli ma pani wydane 
orzeczenie o niepełnosprawności 
to może pani skorzystać z ulgi 
rehabilitacyjnej, w ramach której 
można odliczyć m.in. odpłatność 
za pobyt w zakładzie lecznictwa 
uzdrowiskowego, zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym i zakła-
dzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. 
Jeśli nie posiada pani takiego 
orzeczenia wówczas nie może 
pani odliczyć takiego wydatku.

jestem opiekunką prawną dwójki 
dzieci małoletnich. otrzymałam 
pit-11 z zus na oboje dzieci. czy 
mogę odliczyć opiekę nad tymi 
dziećmi od mojego zeznania? 
co w sytuacji, jeśli została pobrana 
zaliczka na podatek na rentę 
na dzieci?
– Ulgę z tytułu wychowania 
dzieci odlicza pani w swoim 
zeznania podatkowym. Dzieci 
pobierają rentę rodziną, dlatego 
ZUS wystawia informacje 
na rzecz dzieci. W takiej sytuacji 
powinna pani złożyć zeznanie 
zarówno swoje, jak również 
w imieniu dzieci. Zeznanie 
podatkowe złożone za małolet-
nich musi podpisać rodzic lub 
opiekun prawny. Jeśli Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych pobrał 
zaliczkę na podatek dochodowy 
z tytułu renty otrzymanej przez 
małoletnie dzieci, a podstawa 
opodatkowania nie przekroczy 
kwoty wolnej od podatku tj. 
30 tys. zł, to pobrana zaliczka 
będzie do zwrotu.

dzieci mają po 7.900 zł renty 
na rok...
– W związku z tym dochód ten 
będzie w kwocie zwolnionej 
od podatku. Jeśli zaliczka została 
pobrana, zostanie zwrócona.

***
Na zakończenie zaznaczamy, 
że odpowiedzi naszych eks-
pertów odnoszą się wyłącznie 
do zadanych pytań, nie wyczer-
pują w pełni poruszanych zagad-
nień oraz nie stanowią wykładni 
przepisów prawa podatkowego. 
Każda bowiem sprawa podatni-
ka powinna być rozpatrywana 
indywidualne.
spisaŁ: leszek sobieraj ●

zAniM Wypełnisz pit...
ekspertki z urzędu skarbowego W TycHAcH ODPOWIADAły NA PyTANIA NASZycH cZyTELNIKóW – cZęŚć PIERWSZA.

Załataj SPRaWy ONliNe

E-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej 
szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dowolnym momencie 
i korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez login 
gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją 
mObywatel.
Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do prze-
znaczonych dla niego informacji i usług, których katalog jest systematycznie powiększany.

Telefony do dyżurujących w redakcji ekspertek dzwoniły praktycznie bez przerwy.
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uczennica tyskiego 
liceuM zostaŁa 
wyróżniona 
w europejskiM 
konkursie 
tŁuMaczeniowyM 
juvenes translatores.

Diana Stańczyk, bo o niej mowa, 
na co dzień uczęszcza do II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ty-
chach do klasy z rozszerzoną geo-
grafią, wiedzą o społeczeństwie 
i językiem angielskim. To właśnie 
język Shakespeare’a i tłumacze-
nie z niego traktuje jako hobby, 
któremu oddaje się w wolnym 
czasie.

Juvenes Translatores (łac. 
„młodzi tłumacze”) to corocz-
ny konkurs tłumaczeniowy dla 
uczniów w wieku 17 lat ze szkół 
ponadpodstawowych z siedzibą 
w Unii Europejskiej. Organizo-
wany jest przez Dyrekcję Gene-
ralną ds. Tłumaczeń (DGT) Ko-
misji Europejskiej od 2007 roku, 
a jego głównym celem jest pro-
mowanie nauki języków w szko-
łach oraz dawanie młodym lu-
dziom możliwości spróbowania 

swoich sił jako tłumacze. Co roku 
w konkursie bierze udział ponad 
3000 uczniów. Konkurs ten in-
spirował i zachęcił niektórych 
uczestników do podjęcia studiów 
językowych na poziomie uniwer-
syteckim i zostania profesjonal-
nymi tłumaczami.

II LO im. Norwida w konkur-
sie bierze udział od lat, zaś opie-
kunką uczniów biorących w nim 
udział jest nauczycielka Kata-
rzyna Haberka. Aby się dostać 
do konkursu, trzeba mieć tro-
chę szczęścia. Pierwszym eta-
pem jest wylosowanie uczestni-
ków spośród wszystkich zgłoszeń. 
W tym roku w Polsce wylosowa-
no uczniów z 56 szkół.

– Był przeznaczony dla rocz-
nika 2005 – przypomina Dia-
na Stańczyk. – Bardzo się cie-
szę, że wylosowano naszą szkołę, 
dzięki czemu pięcioro uczniów 
„Norwida” wzięło w nim udział. 
Dziękuję opiekunce za zaufanie 
i wybranie mnie do konkursu. 
Ten odbył się online tutaj, w sali 
naszej szkoły. Mieliśmy dwie go-
dziny na przetłumaczenie teks-
tu. Ja dostałam do tłumaczenia 

dialog babci i wnuczka. Bardzo 
się ucieszyłam, że nie dostałam 
technicznego tekstu, na przykład 
jakiejś instrukcji obsługi. Dialog 
jednak był na temat technologii, 
zatem wymagał pewnej znajo-
mości specjalistycznego nazew-
nictwa. Sporo też było związ-
ków frazeologicznych i z nimi 
miałam najwięcej problemów, 
bo je tłumaczy się najtrudniej. 
Jak na przykład przetłuma-
czyć zwrot „rzucić się z motyką 
na Słońce”? Niektóre przysłowia 
mają swoje odpowiedniki. Na-
sze „upiec dwie pieczenie na jed-
nym ogniu” to angielskie „kill 
two birds with one stone” (zabić 
dwa ptaki jednym kamieniem). 
Niektóre z nich mają już swo-
je oficjalne tłumaczenia i wów-
czas warto się nimi posługiwać. 
To samo tyczy się znanych cy-
tatów, które już funkcjonują 
w szerszym obiegu. To są decy-
zje, z którymi tłumacz się zmaga 
na co dzień. Samo tłumaczenie 
wówczas jest bardziej wykaza-
niem się znajomości kultury 
kraju i związanego z nim języ-
ka, bo przecież znajomość słó-
wek czy gramatyki to niezbędne 
podstawy – dodaje Diana.

Z tłumaczeniami Diana Stań-
czyk ma do czynienia na co dzień, 
gdyż hobbystycznie tłuma-
czy teksty piosenek. Swoje tłu-
maczenia publikuje na portalu 
tekstowo.pl, platformy dla ama-
torskich tłumaczeń, głównie pio-
senek. Jej ulubionymi zespołami 
są britpopowy Pulp i The Beach 
Boys. Swoją przyszłość wiąże z ję-

zykiem angielskim, ale jak sama 
mówi „nie wie jeszcze jak”.

– Staram się przede wszyst-
kim oddać treści, które chowa-

ją się za słowami. Jest to trudne, 
bo przecież każdy z nas inter-
pretuje słowa inaczej. Sprawia 
mi mnóstwo przyjemności, gdy 

skończę tłumaczenie piosen-
ki, której wcześniej nikt jeszcze 
na język polski nie przetłuma-
czył. kp ●

język WyspiArzy W WolnyM CzAsie
TySZANKA WyRóżNIONA W mIęDZyNARODOWym KONKURSIE TłUmAcZENIOWym.

Diana Stańczyk ze swoim europejskim wyróżnieniem.
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1 Marca startuje 
kolejna, dziewiąta już 
edycja tyskiego banku 
kultury – prograMu 
dla kreatywnych 
tyszan, który 
pozwala zrealizować 
projekty artystyczne 
zgŁaszane przez 
twórców związanych 
z tychaMi. ze wszystkich 
projektów, które 
wpŁyną do Miejskiego 
centruM kultury 
do 24 Marca, wybrane 
zostaną cztery, które 
będą MogŁy liczyć 
na dofinansowanie 
do kwoty 8,5 tys. 
zŁotych.

Tyski Bank Kultury jest szansą 
na premierowe inicjatywy zwią-
zane z różnymi dziedzinami 
sztuki m.in. literaturą, sztukami 
plastycznymi, filmem, teatrem, 
muzyką i innymi kreatywnymi 
działaniami, które mogą być 
zrealizowane na terenie miasta 
Tychy.

– Kolejny raz chcemy pobudzić 
rozwój artystyczny twórców, któ-
rych nie brakuje w naszym mie-
ście i realizować w ciekawy sposób 
cele zawarte w statucie Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach jako 
instytucji inspirującej i wspierają-
cej działania artystyczne – mówi 
Małgorzata Król, dyrektorka MCK 
Tychy. – W TBK chodzi o odkry-
wanie i podejmowanie inicjatyw 
pojedynczych osób i grup. W efek-
cie mamy jeszcze większe ożywie-
nie lokalnego życia kulturalnego 
i zróżnicowanie tego, co dzieje się 
w naszym mieście.

Jak przekonuje MCK, powo-
łując się na dotychczas zrealizo-
wane dzięki Tyskiemu Bankowi 
Kultury projekty, można trwale 
zmienić swoją najbliższą okolicę 
– jak stało się m.in. dzięki graffi-
ti w przejściu podziemnym pod 
DK 1 na osiedlu „P”. Można zro-
bić coś niezwykłego w przestrze-
ni miasta – czym był na przykład 
multimedialny pokaz na orygi-
nalnych okrągłych ekranach 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
Paprocany, można tworzyć tele-

dyski i wydawać płyty – w mi-
nionej edycji w ten sposób po-
wstały m.in. dwupłytowy album 
STECHEK duetu artystyczne-
go braci Piotra i Pawła Steczek 
oraz płyta z autorskimi aranża-
cjami kolęd Hani Derej, minia-
tura audio-wizualna „Strumienie” 
Śląskiego Tria Harfowego i dwa 
teledyski do utworów zespołu Ja-
majki promujące ich debiutancką 
płytę „Extended Play”, a także fo-
toalbum „Dobre miejsce” Artura 
Pławskiego, czy wreszcie kompo-
zycja dwóch utworów w ramach 
projektu „Polskie żywioły”.

Do składania wniosków w te-
gorocznej edycji Tyskiego Banku 
Kultury uprawnione są osoby fi-
zyczne związane z naszym mia-
stem – jego mieszkańcy, osoby 
pochodzące z Tychów lub tutaj 
pracujące. Mile widziane są osoby 
w różnym wieku, z zastrzeżeniem, 
że osoby niepełnoletnie muszą 
dołączyć pisemną zgodę opieku-
na prawnego. Pracownicy MCK 
zapraszają też – jeszcze przed zło-
żeniem projektu – do konsultacji 
pomysłu, a później służą pomo-
cą merytoryczną i organizacyjną. 
Zgłoszenia przyjmowane będą 
(osobiście, pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną) w Miejskim Cen-
trum Kultury przez trzy najbliż-
sze tygodnie – do 24 marca.

– Mamy nadzieję, że tysza-
nie zaskoczą nas swoimi wizja-
mi. Chcemy umożliwić wyraża-
nie siebie, podzielenie się swoim 
artystycznym światem i doświad-
czeniami, by móc wspólnie odbyć 
podróż w stronę odkrywania tego, 
co ciekawe w sztuce i współczesnej 
kulturze. Mamy nadzieję, że po-
nownie wiele osób – i twórców 
i odbiorców ich działań – wybierze 
się na tę wycieczkę z nami – mówi 
Magdalena Borucka z MCK.

Szczegółowe informacje na te-
mat tegorocznej edycji Tyskiego 
Banku Kultury znaleźć można 
na stronie www.kultura.tychy.
pl. rn ●

W miniony piątek, 24 lutego 
na scenie kameralnej Miejskiego 
Centrum Kultury miała miejsce 
premiera najnowszego spekta-
klu działającego przy tej instytu-
cji Zespołu Teatralnego „Gęba”, 
prowadzonego od lat przez Piotra 
J. Adamczyka.

„Marionetki nie maja skrzy-
deł” to przedstawienie, w którym 
przenikają się dwa światy: rze-
czywisty i fikcyjny; ten w skali 
1:1 i ten w skali mikro. Przedsta-
wia historię rodziny marionetek 
i ich właściciela – lalkarza, wystę-
pujących niegdyś w największych 
miastach świata – oraz spotyka-
jących ich dziewczynki Kasi i jej 
mamy. W spektaklu świat ma-

rionetek przenika w świat ludzi, 
przeszłość sprzed lat spotyka się 

z popandemiczną współczesnoś-
cią, w której nie brakuje marzeń 
i tęsknoty za tym, co było. Poja-
wiają się pytania: czy marionetki 
mogą mieć skrzydła, czy ludzie 
potrafią fruwać, czy można jesz-
cze realizować marzenia?

„Marionetki nie mają skrzy-
deł” to także teatr w teatrze 
– młodzi tyscy aktorzy wciela-
jąc się w postaci przedstawienia 
w pewnym momencie grają, że… 
grają. Warto poznać perspektywę 
marionetek, ich smutki i radości, 
zobaczyć magię teatru i nić wią-
żącą lalki z widzami, z ich serca-
mi i umysłami. Zespół Teatralny 
„Gęba” zaprasza do wspólnego 
lotu na skrzydłach – wystarczy 
rozprostować sznureczki i spró-
bować działać wbrew temu, 
co zaplanował dla nas twórczy 
Konstruktor, a przynajmniej 
doceniać to, co ludzkie w czło-
wieku – od biegania i skakania, 
przez umiejętność śmiechu i od-
czuwania emocji, po zwykłe, ale 
tak niezwykłe dla marionetek sa-
modzielne i autonomiczne zabie-
ranie głosu.

W wyreżyserowanym przez 
Piotra J. Adamczyka przedsta-
wieniu grają utalentowani aktor-
sko tyszanie: Kinga Opala, Jowita 
Ladrowska, Zuzanna Ratajczyk, 
Julia Kokoszka, Gabriela Ozimek, 
Sonia Stanisławska, Anna Sewe-
ryn, Kamil Krzyszczak i Anasta-
zja Ciszek. rn ●

premiera teatru „gęba” z mcK.

LoT z marioneTkami
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BAnk CzekA nA Wnioski
dziewiąta edycja prograMu DLA KREATyWNycH TySZAN.

Prezydent Miasta Tychy
28 lutego 2023r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w dniach od 7 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, 
pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1] [2] [3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 9 marca 2023 r. [1] o godzinie 16:00, w formie spotkania otwartego przeprowadzonego 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, 
zadawanie pytań i składanie uwag. Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwiesz-
czeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2023 → Luty).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 18 kwietnia 2023 r. [4],
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub 
siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
•	 pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/(zakładka: Zamierzenia władzy → 
obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2023 → Luty).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [8],
Jednocześnie informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. [9]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm) – zwany dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] Uchwała Nr XXXVIII/727/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy 
ulicy Oświęcimskiej w Tychach;
[4] art. 18, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [5] art. 8c – u.p.z.p; [6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p; [7] art. 
20.ust. 1 – u.p.z.p. [8] art. 8a ust 1, art. 17a – u.p.z.p.
[9] art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

komunikat

Jedną z realizacji w ramach TBK było stworzenie graffiti w przejściu podziemnym na osiedlu P.
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Młodzież z „Gęby” podczas przedstawienia.
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Mieszkańcy Bierunia Starego 
są już przyzwyczajeni do widoku 
rowerzystów, którzy każdego roku 
14 lutego przybywają do jedynego 
w województwie śląskim sanktu-
arium świętego Walentego. Tutaj, 
w pobliżu XVII-wiecznego drew-
nianego kościółka znajdowała się 
meta 14. Rajdu Walentynkowego, 
organizowanego przez Klub Tu-
rystyki Kolarskiej Gronie w Ty-
chach.

Na metę rajdu dotarło 30 ro-
werzystów, a wcześniej zgodnie 
z tradycją tej imprezy zwiedzono 
jeden z tyskich zakładów pracy. 
Tym razem odwiedzono zajezd-
nię Tyskich Linii Trolejbusowych 
sp. z o.o., a dodatkową atrakcją 
była wizyta w Bieruńskim Ośrod-
ku Kultury, gdzie trwa wystawa 
bieruńskiego rzeźbiarza Jarosła-
wa Jasińskiego. Zwiedzano tak-
że odrestaurowanego „Walencin-

ka”, a na odpustowych straganach 
kupowano walentynkowe słod-
kości.

Jak się okazuje, tyscy rowe-
rzyści zrzeszeni w KTK Gro-
nie utrzymują wysoką formę. 
W ogólnopolskim współzawod-
nictwie za 2022 rok, prowadzo-
nym przez Komisję Turystyki Ko-
larskiej ZG PTTK, Gronie po raz 
kolejny sklasyfikowane zosta-
ły na drugim miejscu w Polsce. 
W ciągu minionych 12 miesię-
cy zorganizowano 39 wycieczek, 
z których 33 odbyły się na terenie 
województwa śląskiego. Wzięło 
w nich udział 567 osób. Były też 
dłuższe, wielodniowe wypra-
wy po Polsce oraz jeden wyjazd 
dla 40 osób na tygodniowy Zlot 
UECT w Holandii. W 2022 roku 
członkowie klubu zdobyli 52 od-
znaki turystyki kwalifikowanej 
KOT, 192 odznaki krajoznawcze 

ogólnopolskie oraz 260 odznak 
krajoznawczych regionalnych. 
Swój kalendarz imprez Gronie 
wzbogaciły o nową oferte – „Rajd 
Między Szybami”, podczas któ-
rego rowerzyści odwiedzają szy-
by kopalniane na ziemi lędziń-
skiej. Dzięki temu stworzono 
perspektywę współpracy z wła-
dzami miasta Lędziny. Od kil-
ku lat klub włącza się do ogól-
nopolskiego współzawodnictwa 
miast o tytuł „Aktywnego Mia-
sta”, gdzie – podobnie jak w 2021 
roku – w kategorii grup zorga-
nizowanych, Gronie przejecha-
ły najwięcej kilometrów wśród 
mieszkańców Tychów.

W 2022 roku Gronie liczyły 50 
członków i sympatyków, skupiały 
13 przodowników turystyki ko-
larskiej PTTK, dwóch organiza-
torów turystyki PTTK i instruk-
tora krajoznawstwa. ls ●

urząd Miasta tychy 
wŁączyŁ się w akcję 
inforMującą, jak się 
bronić przed utratą 
tożsaMości. na stronie 
urzędu i w Mediach 
spoŁecznościowych 
pojawiŁy się 
inforMacje, jak teMu 
przeciwdziaŁać.

Według raportu InfoDOK, w la-
tach 2008-2022 próbowano wy-
łudzić 108 tysięcy kredytów 
na łączną kwotę 5,5 miliarda zł; 
rekordowa próba wyłudzenia 
opiewała na 25 milionów zł, 
do tego ponad 600 prób dotyczy-
ło kwot równych lub większych 
niż 1 mln zł, a 17 tys. prób doty-
czyło kwoty 1 tys. zł lub niższej. 
W sumie do bazy Systemu Doku-
ment Zastrzeżony trafiło 2,3 mln 
szt. dokumentów (rekordowy był 
IV kwartał 2019 r. gdy zastrzeżo-
no 56.686 szt.)

jak się chronić?
Wystarczy zgłosić zgubiony do-
kument w jednym banku (nie 
trzeba tam nawet mieć konta). 

Dane trafią wówczas do Syste-
mu Dokumenty Zastrzeżone, 
który jest prowadzony przez 
Związek Banków Polskich. Jest 
to ogólnopolska baza skradzio-
nych i zagubionych dokumen-
tów. Dostępny jest również Sy-
stem Zastrzegania Kart – jeżeli 
utraciłeś kartę płatniczą, wystar-
czy zadzwonić pod nr telefonu 
(+48) 828 828 828, by zastrzec 
swoją kartę. Do najważniej-
szych dokumentów wykorzy-
stywanych do poświadczania 
tożsamości zalicza się: dowód 
osobisty, paszport, prawo jaz-
dy, książeczka żeglarska, ksią-
żeczka wojskowa, karta poby-
tu. Zastrzegać należy także karty 
płatnicze i dowody rejestracyjne 
samochodów.

zgubiłem dokumenty – co robić?
Wystarczy zgłosić dokument 
w jednym banku, aby dane au-
tomatycznie przekazano do Cen-
tralnej Bazy Danych, a następnie 
rozesłano do wszystkich banków, 
operatorów telefonii komórko-
wych oraz tysięcy innych firm 
i instytucji korzystających z Sy-

stemu DZ – wszystko w czasie 
niemal rzeczywistym.

Co to jest kradzież tożsamości?
O kradzieży tożsamości mówi-
my w sytuacji, w której ktoś bez-
prawnie wejdzie w posiadanie 
danych osobowych innej oso-
by i wykorzysta je wbrew jej 
woli. Mówiąc wprost – podszy-
wa się pod inną osobę, zazwy-
czaj w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Zakres danych i ich 
bezprawne wykorzystanie, trak-
towane jako kradzież, może być 
bardzo różne. Niekiedy może 
być to login i hasło do forum 
internetowego, ale może to być 
również pełen zakres danych 
personalnych, które wykorzy-
stane są do wyłudzenia kre-
dytu. Bardzo często po prostu 
kradzione są dowody osobiste, 
a dzięki nim dane takie jak imię 
i nazwisko, adres zameldowa-
nia, pesel. Dane mogą zostać 
pozyskane np. z wyrzucanych 
na śmietnik dokumentów bądź 
nośników, poprzez włamanie 
do komputera, ale sposobów 
jest o wiele więcej.

Inicjatorem i prekursorem 
budowy Systemu Dokumenty 
Zastrzeżone był Związek Ban-
ków Polskich. System działa 

od 1997 roku. Do 2008 roku 
tylko klienci banków mogli do-
konywać zastrzeżeń utraconych 
dokumentów. Dziś każdy może 

i powinien poinformować o za-
gubionych bądź skradzionych 
dokumentach.
kp ●

nie dAj się okrAŚć z tożsAMoŚCi
systeM dokuMent zastrzeżony cHRONI PRZED OSZUSTWAmI KREDyTOWymI.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Tychy
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa 

własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w tychach przy ulicy Zwierzynieckiej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
•	 działka nr 1414/139 o pow. 0,0022 ha, obręb Tychy, użytek B, arkusz mapy 11, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_11.1414/139, księga 

wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0885 ha, przedmiotowa działka wpisana pod numerem 3
•	 działka nr 1418/141 o pow. 0,0111 ha, obręb Tychy, użytek B, arkusz mapy 11, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_11.1418/141, księga 

wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0885 ha, przedmiotowa działka wpisana pod numerem 6

 

Cena wywoławcza nr 1414/139 i 1418/141 do I przetargu wynosi 50 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro),
19.04.2023 roku o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 5 000,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 7 kwietnia 2023 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75439. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie 
pod numerem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 
do 13.30.

komunikat

tyski klub turystyki kolarskiej sklasyfikowany na drugim miejscu w Polsce.

gronie bLiżej Wiosny

W Bieruniu tyscy kolarze odwiedzili m.in. wystawę rzeźb Jarosława Jasińskiego w Kinoteatrze Jutrzenka.
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zapraszaMy: dorota pajor – email: d.pajor@twojetychy.pl, tel.	601	624	255			•			Ewa	Kunc	–	email: e.kunc@twojetychy.pl, tel. 605 874 605

zAreklAMUj się!

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ Wodny Park Tychy
æ  Centrum Integracji Społecznej,  

ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 
ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75
æ  Zespół Szkół, ul. Wejchertów 20
æ Sklep Euro Cielmice, ul. Cielmicka

auto:

Autoskup, Autozłom w każdym sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo warto!

usŁugi:

Firma Profix zrealizuje usługi: malo-
wania i tynkowania elewacji natry-
skowo, malowania dachów, montażu 
papy, ociepleń i tradycyjnego malo-
wania. Tel: 459 344 047
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Naprawa telewizorów Tychy 603 585 
329

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel. 691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 694 
423 810

Wykończenia wnętrz, remonty, malo-
wanie, kafelki, panele, gładzie. Tel: 729 
839 604
Naprawa, kodowanie kluczy samo-
chodowych, immobilizery, alarmy, 
czujniki cofania, radia, anteny, auto 
elektryk BATEX al. Piłsudskiego 10 
tel. 32 217 51 23

finanse:

POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIEN-
TA 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

praca:
Szukam złotej rączki do pracy w ogrodzie 
i przy domu tel: 662 490 955

Agencja Ochrony ALAN zatrudni kwali-
fikowanego pracownika ochrony (POF) 
w Tychach, więcej informacji pod nr tel. 
32 219-25-57

nieruchoMości:

KUPIĘ

SPRZEDAM
Sprzedam garaż os. Z . Tel. 32/328 23 41

Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 na ul. 
Witosa, 400.000 zł Tel. 607 060 323

WYNAJMĘ

Wynajmę 2 pokoje z kuchnią II p na oś. 
N 666 865 777

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100 

Tychy, Nowe Budownictwo, os. Łabędzie 
2 pokoje, 48,1m2, 2 piętro z garażem oraz 
możliwością adaptacji poddasza, do wej-
ścia cena 430.000 zł, 728 713 110 www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 2 
ustawne pokoje, kuchnia z oknem, miesz-
kanie do remontu, cena 216.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, od-dzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2 parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia cena 499.000 zł, 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, mieszkanie typu loft na sprzedaż, 
os D, 99m2, 5 pokoi, po remoncie, 530.000 
zł, 731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy 4 Pory Roku 3 pokoje 51m2, 1 pię-
tro, śliczne umeblowane i wyposażone, 
do wejścia cena 495.000 zł 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

Tychy, os. Ł ul. Rolna, do sprzedaży miesz-
kanie z pełnym umeblowaniem, o pow. 
70 m2 3p. w niskim bloku, cena 479 000 zł 
519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy os. U 2 pokoje, 51m2 4 piętro, rewe-
lacyjna lokalizacja, możliwość zrobienia 
3 pokoi, 299.000 zł, 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, ul. Czarna - ustawna 
działka budowlana, brak planu zagospo-
darowania, cena 250.000 zł 731-713-110 
www.ASTON.com.pl
Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy os. B 3 pokoje, 54m2 parter, po re-
moncie z wyposażeniem, do wejścia cena 
349.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana–te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 brutto (z VAT) 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie media 
przy działce, cena 534 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl

autoreklama

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia części działki ozn. nr 2510/2415 o pow. 1715 m2, na cele 
budowy sieci wodociągowej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy. Długość pasa roboczego 
przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 24 mb.

komunikat
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zAreklAMUj się!

Tychy, Wilkowyje, do sprzedaży działka 
o pow. 1554 m2 z przeznaczeniem pod 
blok na 18 mieszkań, wszystkie media 
przy działce, cena 789 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, cena 899.000 zł 731-
713-100 www.ASTON.com.pl
Jedlina, ul. Wiślana, dom wolnostojący z 
2019 r. z pełnym wyposażeniem i umeb-
lowaniem, pow. 125 m2, działka 1294 
m2, cena 849 000 zł 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepięk-
ny ogród 999.999 zł 731-713-070 www.
ASTON.com.pl
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC, 731-713-070 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, do wy-najęcia 
2 lokale obok siebie na par-terze, każdy 
80 m2, idealne na biuro/usługi/handel, 
czynsz za 1 lokal 4000 zł netto + VAT  519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 690 000 zł, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość po-stawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

Tychy, centrum, do wynajęcia lokal ga-
stronomiczny / pub, o pow. 72 m2, cena 
2900 zł netto + VAT + media 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia lo-
kal na parterze, idealny na handel/usługi, 
o pow. 60 m2, cena 2700 zł netto/m2 + 
VAT razem z mediami (dodatkowo tylko 
prąd) 519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/handel, 
o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + VAT + 
media 519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, Kaskada, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 39 m2, cena 1800 zł + media 
519-595-674 www.ASTON.com.pl

zdrowie:

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:
Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

reklama

autoreklama

autoreklama
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W miniony weekend obie druży-
ny siatkarskie TKS Tychy doznały 
porażek.

Drugoligowcy nie sprostali li-
derowi MCKiS Jaworzno i choć 
wygrali pierwszego seta, trzy ko-
lejne wyraźnie przegrali. Koszto-
wało ich to spadek w tabeli na 10. 
miejsce, jednak mają o dwa me-

cze do rozegrania więcej niż ry-
wale.
MckiS jaWORZNO – tkS tychy 
3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:12).

Przegrała także drużyna ko-
bieca w II lidze śląskiej z MOSiR 
Zabrze 0:3 (23:25, 18:25, 26:28) 
i jest na 9., przedostatnim miej-
scu w tabeli. ls ●

w i lidze koszykarzy.

nie dogoniLi 
ryWaLi
Koszykarzom GKS Tychy nie 
udało się pokonać dotychczaso-
wego lidera I ligi HydroTruck 
Radom. W wyjazdowym meczu 
przegrali 69:79.

Jak można było przewiedzieć, 
był to bardzo wyrównany mecz, 
zwłaszcza w pierwszej połowie. 
Szkoda, że tyszanie w tym okre-
sie gry notowali sporo strat, 
bo z pewnością rezultat mógłby 
być inny. Podtrzymanie skutecz-
nego punktowania to w dużej 
mierze zasługa Radosława Tru-
bacza, który do przerwy zanoto-
wał cztery celne trójki. Po pierw-
szych 20 minutach minimalnie 
prowadziła drużyna z Radomia 
37:35.

W trzeciej odsłonie mocniej 
zaatakowali gospodarze i na ko-
niec tej kwarty wygrywali 64:50. 
To była spora zaliczka i koszyka-
rze HydroTrucka już nie oddali 
prowadzenia.
hyDROtRuck RaDOM – gkS 
tychy 79:69 (16:15, 21:20, 
27:15, 15:19).
gkS tychy: Trubacz 23 (5), Kę-
del 13, Nowakowski 13 (1), Ko-
perski 9 (1), Stankowski 5 (1), 
Mąkowski 3 (1), Wieloch 2, Kra-
jewski 1, Kamiński, Ziaja.

Po 27 meczach GKS Tychy 
zajmuje 4. miejsce w tabeli z do-
robkiem 45 punktów. Prowadzi 
Górnik Wałbrzych 48 pkt przed 
Hydrotruckiem Radom 47 i Dzi-
kami 46 pkt. ls ●

Piłkarze GKS Futsal Tychy bar-
dzo dobrze spisują się ostatnio 
w rozgrywkach ligowych, nie 
zaniedbują też szansy, jaką stwa-
rza im gra w Pucharze Polski. 
W minionym tygodniu pokona-
li kolejną przeszkodę – II-ligowy 
Śląsk Wrocław i zameldowali się 
w ćwierćfinale PP.

Zaczęło się znakomicie, bo już 
w 2 minucie za sporawą Cichego 
tyszanie objęli prowadzenie. Po 11 
minutach było już 3:0, a gole zdo-
byli Pasierbek i Kosowski. Potem 
rywalom udało się pokonać bro-
niącego z dużym wyczuciem Mos-
kwę, ale w odpowiedzi podwyższył 
ponownie Kosowski, popisując 
się kapitalnym strzałem pod po-
przeczkę. Jednak to rywale zakoń-
czyli popisy strzeleckie w pierw-
szej połowie, bowiem w ostatniej 
minucie ponownie udało im się 
zmniejszyć dystans.

Początek drugiej części spo-
tykania nie był ciekawym wido-

wiskiem, oba zespoły notowały 
sporo strat, mniej oglądaliśmy 
sytuacji bramkowych. Dopie-
ro w 34 min. tyszanie wykorzy-
stali błąd rywali i na listę strzel-
ców wpisał się Sitko. Dwie minuty 
później było już 6:2 – gola zdo-
był Migdał. Rywale zaczęli grać 
z lotnym bramkarzem i... zbliżać 
się do GKS, bowiem to oni zdo-
byli dwie kolejne bramki. Jednak 
do końca meczu pozostało nie-
wiele czasu, a w ostatniej minu-
cie Haase przytomnie skierował 
piłkę do pustej bramki.
ŚląSk FutSal WROcłaW 
– gkS FutSal tychy 4:7 (2:4). 
Bramki: Kosowski 2, Cichy, Pa-
sierbek, Haase, Migdał i Sitko.
gkS FutSal: Moskwa – Kosow-
ski, Cichy, Haase, Sitko – Szostok, 
Migdał, Słonina, Krzyżowski, Ko-
kot, Stets, Pytel.

Mecze ćwierćfinału Pucharu 
Polski rozegrane zostaną 15.03.
ls ●

W Zakopanem odbyła się XXIX 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży w sportach zimowych. 
Sukces odniosła tyszanka Ame-
lia Andrzejewska, zdobywając 
brązowy medal oraz 4. miej-
sce.

W snowboardowej konkurencji 
big air junior Amelia Andrzejew-
ska, była zawodniczka Snowboard 
Kangur Tychy, obecnie zawod-
niczka Freestyle Sports Union 
Cieszyn, wywalczyła brązowy 
medal oraz 4. miejsce w konku-
rencji Slope Style.

Amelia startowała także wPu-
charze Polski Snowboard&Freeski, 
w którym w konkurencji big air 
zajęła drugie miejsce, a w konku-
rencji slop style – trzecie.

Trenerami Amelii są była 
snowboardzistka, medalistka 
mistrzostw świata w half-pipe 

Paulina Ligocka-Andrzejewska 
oraz Michał Andrzejewski.
ls ●

gks futsal tychy zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski.

PucharoWy aWans

pod siatką.

dWie Porażki

olimpiada i Puchar Polski.

Trzy medaLe ameLii

Amelia Andrzejewska wywalczyła trzy medale MP i PP.
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fiaskieM zakończyŁa 
się wyprawa zespoŁu 
gks tychy do bielska-
biaŁej. spotkanie 
z podbeskidzieM 
przyniosŁo zerowy 
dorobek punktowy 
i braMkowy, a także 
dość kuriozalną 
wypowiedź trenera 
doMinika nowaka 
na poMeczowej 
konferencji.

Srodze zawiedli się jedni z ostat-
nich wiernych kibiców GKS, któ-
rzy wybrali się do stolicy Podbe-
skidzia licząc na przełamanie 
drużyny, która ostatni raz czuła 
smak zwycięstwa 29 paździer-
nika ubiegłego roku. Co prawda 
trener Dominik Nowak doko-
nał pewnych korekt w składzie 
(m.in. posadził na ławce bezpro-
duktywnego od dłuższego czasu 
Domingueza) i gra jego zespo-
łu wyglądała może nieco lepiej 
niż w wiosennych potyczkach 
z ŁKS i Termaliką, ale liczy się 
efekt końcowy, a nim jest poraż-
ka z gospodarzami, którzy nie 
pokazali w sobotę na boisku nic 
wielkiego.

Mimo to w pierwszej połowie 
bielszczanie dominowali na pla-
cu gry i tylko świetnej interwencji 
Konrada Jałochy GKS zawdzię-
cza to, że od 38 min. po uderze-
niu Neugebauera nie przegrywał 
0:1. Podbeskidzie oddało w tej 
części gry tylko ten jeden celny 
strzał, ale po drugiej stronie boi-
ska bramkarz praktycznie w ogóle 
nie musiał interweniować. Goście 
bowiem – o ile skutecznie odbie-

rali piłkę rywalom – nie mieli po-
tem pomysłu co z ta futbolówką 
zrobić i równie szybko ją tracili.

Po przerwie sytuacja nie uległa 
zmianie, może tylko Trójkoloro-
wi nieco częściej zaglądali w oko-
lice pola karnego Podbeskidzia. 
Co jednak z tego, skoro efektem 
były jedynie: strzał Kacpra Skibi-
ckiego nad poprzeczką, uderze-
nie Mateusza Radeckiego obok 
słupka i równie niecelny strzał 
Krzysztofa Machowskiego z dy-
stansu. Jedyne kopnięcie w świat-
ło bramki zanotował w 88 min. 
Marcin Kozina, ale jego siła su-
gerowała, że młody piłkarz GKS 
nic nie jadł od przynajmniej Śro-
dy Popielcowej.

Skuteczniejsi okazali się biel-
szczanie, a konkretnie Jeppe Si-
monsen, który w doliczonym cza-
sie gry dał szczęśliwe zwycięstwo 
swojemu zespołowi. Kilka chwil 
później szansę na podwyższenie 
prowadzenia miał Sitek, ale bę-
dąc sam na sam z Jałochą nie tra-
fił w bramkę.

Tymczasem na pomeczowej 
konferencji prasowej dziennikarze 
sprawdzali czy przypadkiem nie 
pomylono tabliczek z nazwiska-
mi trenerów. Szkoleniowiec zwy-
cięskiego Podbeskidzia stwierdził, 
że jego zespół nie zagrał wybitne-
go meczu i popełnił szereg błędów 
w ataku, natomiast trener Domi-
nik Nowak powiedział: – Myślę, 
że ten plan na mecz i to jak roze-
graliśmy to spotkanie, to na pew-
no jako zespół, na tym etapie po-
winniśmy być zadowoleni.

To chyba pierwsza sytuacja, 
w której trener po przegranym 
meczu przekonuje, że jest zadowo-

lony z realizacji planu na to spot-
kanie. Chyba, że w planie była 
porażka, to wtedy rzeczywiście 
można być usatysfakcjonowanym. 
Aż strach myśleć jaki plan będzie 
miał trener GKS na mecz z Zagłę-
biem Sosnowiec w sobotę…
PODBeSkiDZie BielSkO-Bia-
ła – gkS tychy 1:0 (0:0). Gol: 
Simonsen (90’).
gkS tychy: Jałocha – Machowski, 
Buchta, Tecław, Nedić, Wołkowicz 
– Skibicki (65’ J. Biegański), Ra-
decki, Żytek, Mikita (85’ Kozina) 
– Rumin (72’ Domínguez). Żółte 
kartki: Skibicki, Żytek, Buchta.

W pozostałych meczach 21. 
kolejki: Resovia – Łęczna 1:0, Wi-
sła – Odra 2:1, Zagłębie – Kato-
wice 2:1, ŁKS – Chrobry 5:2, San-
decja – Arka 0:3, Chojniczanka 
– Puszcza 1:1, Ruch – Stal 2:0. 
Mecz Termalica – Skra został ro-
zegrany po zamknięciu tego nu-
meru do druku. ww ●

i liga
1. łKS 21 44 40:21
2. Ruch 21 41 29:18
3. Puszcza 21 35 31:24
4. Arka 21 34 37:29
5. chrobry 21 34 37:33
6. Termalica 20 33 31:23
7. Wisła 21 33 31:24
8. Podbeskidzie 21 32 28:26
9. Stal 21 29 33:29
10. Katowice 21 29 24:22
11. Zagłębie 21 25 25:30
12. gkS tychy 21 24 33:33
13. łęczna 21 22 28:31
14. Resovia 21 21 22:33
15. chojniczanka 21 19 24:34
16. Odra 21 19 26:37
17. Sandecja 21 18 19:31
18. Skra 20 15 11:31 

Do rozpoczynającej się w drugi 
weekend marca rundy rewanżo-
wej w IV lidze przygotowują się 
od kilku tygodni piłkarze zespołu 
rezerwowego GKS Tychy. Do tej 
pory podopieczni trenera Jaro-
sława Zadylaka rozegrali sześć 
spotkań kontrolnych, z których 
aż cztery zremisowali.

Drużyna GKS II Tychy rozpo-
częła efektownie, bo od wysokie-
go zwycięstwa 6:0 ze Śrubiarnią 

Żywiec. Dwa gole w tym sparin-
gu zdobył Żelazowski, a po jed-
nym trafieniu zanotowali Parkit-
ny, Kacprowski, Parysz i Kawka. 
Także w drugim meczu kontrol-
nym do protokołu wpisali się Par-
kitny i Kacprowski, ale potyczka 
z Unią Kosztowy zakończyła się 
remisem 2:2.

Kolejny sparing ze Szczako-
wianką Jaworzno przyniósł tysza-
nom zwycięstwo na wyjeździe 1:0 

po golu Krzaka, ale następnych 
trzech sparingów nasi rezerwiści 
nie zdołali rozstrzygnąć na swoją 
korzyść. Najpierw bezbramkowo 
zremisowali z rezerwami Zagłę-
bia Sosnowiec, potem (po golach 
Żelazowskiego i Boatenga) zakoń-
czyli mecz z Rozwojem Katowice 
rezultatem 2:2, a w miniony week-
end na boisku Rekordu Bielsko-
Biała zaliczyli kolejny bezbram-
kowy remis. ww ●

zAdoWolony tylko… 
trener
w trzech tegorocznych spotkaniach PIłKARZE GKS ZDOByLI ZALEDWIE PUNKT.

przygotowania zespołu rezerw.

sParingi na remis
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iNFORMatOR kiBica

hOkej. phl, play off 28.02 
STS Sanok – GKS Tychy (godz. 
18). Kolejne mecze w zależ-
ności od rozstrzygnięcia.
Piłka NOżNa. i liga: 4.03 
GKS Tychy – Zagłębie (20).
kOSZykóWka. i liga: 1.03 
GKS Tychy – Polonia (18), 
4.03 Basket Poznań – GKS 
Tychy (15).
FutSal. i liga: 5.03 GKS 
futsal Tychy – Sośnica (18)
SiatkóWka. ii liga ko-
biet: 4.03 TKS Tychy – UKS 
Blachownia (16).
lekka atletyka. 5.03 
bieg tropem wilczym. 
Dystanse: 1963 m (godz. 12) 
i 10 km (godz. 12.15); biegi 
dla dzieci (10.30). OW Papro-
cany, start. ls ●

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:                                           Adres mailowy: 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji 
z uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, portalu 
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

data, podpis

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Zgłaszający:

Plebiscyt na 
Tyskiego Sportowca Roku  2022
KUPON

Seniorzy Młodzieżowcy

zaniM wystartuje 
sezon saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
autoMobilklub zieMi 
tyskiej przygotowaŁ 
dla zawodników 
rozgrzewkę – ziMowy 
rally sprint. zawody 
zostaŁy rozegrane 
na torze testowyM 
fca poland 
i przeprowadzono 
je wedŁug forMuŁy 
sprawdzonej w sMt, 
choć jego wyniki nie 
byŁy wliczane 
do Mistrzowskiej 
klasyfikacji.

Impreza była zimowa tylko z na-
zwy – aura panowała raczej wio-
senna, jednak padający deszcz 
nie ułatwiał kierowcom zada-
nia. Mimo to chętnych do startu 
w tych warunkach nie brakowało, 
bo na torze zameldowała się czo-
łówka SMT z ostatnich lat. Naj-
lepszy łączny czas ze wszystkich 
prób zanotowali Mateusz Masełko 
i Rafał Znamirowski (subaru im-

preza) w klasie 4. Drugi czas za-
wodów i drugi wynik w klasie 4. 
zanotowali Michał Masełko i Da-
riusz Murzyn (subaru impreza). 
Trzecie miejsce w klasie 4. zajęli 
Sebastian Białkowski i Anita Biał-
kowska (toyota GR yaris).

Trzeci czas zawodów i pierw-
szy w klasie Open 4WD należał 
do Grzegorza Gniadka i Arkadiu-
sza Buczka (mitsubishi lancer evo 
IX). W swojej klasie wyprzedzili 
oni Pawła Kościelniaka i Michała 
Kwiatkowskiego (subaru impre-
za). W klasie Open 2WD na me-
cie zameldowali się tylko Woj-
ciech Najwer i Łukasz Michalski 
(peugeot 206). Wśród aut z na-
pędem na jedną oś triumfował 
aktualny mistrz Tychów w klasie 
3. – Sebastian Butyński, tym ra-
zem pilotowany przez Pawła Po-
chronia. Załoga hondy civic za-
jęła pierwsze miejsce w klasie 3., 
przed Dominikiem Polankiem 
i Maciejem Szarkiem, również 
jadącymi hondą. W klasie 2. wy-
startowali tylko Romuald Stasik 
i Grzegorz Pękala (citroën C2). 
Pod nieobecność rywali próbo-

wali nawiązać walkę z mocniej-
szymi autami klasy 3. – na mecie 
stracili niespełna sekundę do Po-
lanka.

W klasie 1. triumfowali Maciej 
Mołek i Dawid Kozłowski (peu-
geot 106). Drugie miejsce za-
jął Delfin Orłowski pilotowany 
przez Rafała Rysia (nissan alme-
ra). Trzeci na mecie zameldowa-
li się Sebastian Goryczka i Daniel 
Moczała jadący fiatem 126p.

W klasie CENTO najszybsze 
były tym razem załogi jadące fia-
tami seicento: Piotr Strzoda i Ewa 
Siwko przed Karolem Szczygłem 
i Marcinem Lipskim oraz Bart-
kiem Mateją i Jagodą Hamerlik. 
W klasie PPC Robert Ożóg i Ma-
riusz Kobyliński pokonali jadące-
go takim samym citroenem C2 
Leszka Komendę i Daniela Dur-
basa. Podium uzupełnili Krzysz-
tof Helbin i Ludwik Michalski 
w peugeocie 206.

Łukasz Krzyżowski i Jakub 
Sikora (bmw 318) byli najszyb-
szą załogą w klasie RWD. Dru-
gie miejsce zajął Rafał Telega 
(bmw E36) a za nim – Rafał Or-

lik i Grzegorz Miś (bmw 318). 
W klasie Retro zwycięstwo za-
pewnił sobie Uwe Bendig jadą-
cy toyotą celicą. Za nim do mety 
dotarły dwa polonezy caro – Mi-
chała Pacieja i Kamila Drążkie-
wicza oraz Sławomira Łogoźne-
go i Sławomira Grolika. Wśród 

zawodników z licencją sportową 
(klasa Gość) najszybszy był Ja-
cek Jurecki z Piotrem Koniorem 
(honda civic).

Pierwsza runda Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów odbę-
dzie się 5 marca. Zasady obowią-
zujące w mistrzostwach pozostaną 

niezmienione – jedyną nowością 
będzie prowadzenie dodatkowych 
klas dla aut klasy RallyN3 i tur-
bodoładowanych aut z napędem 
na jedną oś. Więcej informacji 
o SMT w 2023 r. będzie można 
znaleźć na stronie www.azt.tychy.
pl. oprac. ls ●

ziMoWA rozgrzeWkA nA torze
ziMowy rally sprint WSTęPEm DO RyWALIZAcJI O SAmOcHODOWE mISTRZOSTWO TycHóW. 

Michał Masełko i Dariusz Murzyn przed startem zimowej próby na torze FCA Poland.
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w poniedziaŁek, 27.08 
rozegrano trzeci 
Mecz ćwierćfinaŁowy 
poMiędzy gks tychy 
a ciarko sts sanok, ale 
że spotkanie odbyŁo 
się po zaMknięciu tego 
nuMeru „twoich tychów, 
pisząc te sŁowa nie 
wieMy jaki byŁ jego 
wynik.

Bez względu jednak na rezultat 
trzeciego spotkania, będzie jesz-
cze czwarte – we wtorek, 28.02. 
Mecz nr 3 i 4 rozgrywane są w Sa-
noku.

Nie jest łatwo w konfronta-
cji z zespołem Ciarko, zwłasz-
cza po ostatnim meczu sezonu 
zasadniczego między tymi dru-
żynami, kiedy na skutek bój-
ki zawieszono tyskiego bram-
karza Tomasa Fucika, a rywale 
domagali się, by ukarano rów-
nież Jeana Dupuy. Oba zespoły 

przystąpiły do pierwszego me-
czu z wyjątkowo mocnym po-
stanowieniem udowodnienia 
swojej wyższości na lodowisku. 
Prowadzenie zdobyli tyszanie, 
po golu Romana Sturca, jednak 
jeszcze w pierwszej tercji rywa-
le wyrównali. W drugiej odsłonie 
podopieczni Andrieja Sidorienki 
odskoczyli STS Sanok na 4:2, bo-
wiem gole zdobyli Jeziorski, Yo-
unan i Dupuy, a jedno trafienie 
zaliczyli goście. W trzeciej tercji 
przyjezdni zdobyli kontaktową 
bramkę (4:3), jednak Christia-
nowi Mroczkowskiemu udało 
się podwyższyć. 49 sekund póź-
niej było 5:4 i takim wynikiem 
zakończył się mecz.
gkS tychy – MaRMa ciaRkO 
StS SaNOk 5:4 (1:1, 3:1, 1:2). 
Bramki: Szturc, Jeziorski, Younan, 
Dupuy, Mroczkowski.

W drugim spotkaniu tyszanie 
także wygrali i znaleźli się w po-
łowie drogi do półfinału. Zaczę-

li mecz od prowadzenia po golu 
Augusta Nilssona, a w drugiej 
połowie na listę strzelców wpisa-
li się Bartłomiej Pociecha i Ale-
xandre Boivin. Dopiero wówczas 
rywalom udało się pokonać Fu-
cika... W ostatniej tercji Filip Ko-
morski zdobył czwartego gola, 
kiedy zespół grał w osłabieniu, 
a wynik spotkania w 59 min. 
ustalił w przewadze Sami Tam-
minen.
gkS tychy – MaRMa ciaRkO 
StS SaNOk 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). 
Bramki: Nilsson, Pociecha, Boi-
vin, Komorski.
Jako się rzekło, kolejne potyczki 
pary GKS Tychy – Ciarko Sanok 
zaplanowane są na 27 i 28 lutego. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba (sano-
czanie wygrają któreś ze spot-
kań) niezbędny będzie mecz 
3.03 (w Tychach), ewentualnie 5 
(w Sanoku) i 7 marca (ponownie 
w Tychach). Półfinały rozpoczną 
się 9 marca. ls ●

Po porażce ze Stoczniowcem 0:5 
w pierwszym meczu półfinału play 
off niewiele brakowało, by w rewan-
żu Atomówki GKS Tychy sprawiły 
niespodziankę. O wyniku spotka-
nia przesądziła dogrywka.

Drugie spotkanie ze Stocz-
niowcem rozpoczęło się zgodnie 
z przewidywaniami – od dwu-
bramkowej przewagi rywalek. 
W drugiej tercji bramki nie pad-
ły, natomiast w pierwszej minu-
cie ostatniej części meczu Sylwia 
Łaskawska uzyskała kontaktowe-
go gola. Stoczniowiec odpowie-
dział kolejnym trafieniem, obej-
mując prowadzenie 3:1. Drużyna 
Dariusza Garbocza nie rezygno-

wała jednak i najpierw Anna Pe-
zda, a potem Weronika Huchel 
doprowadziły do wyrównania. 
W związku z tym, że mecz za-
kończył się remisem 3:3, drużyny 
przystąpiły do dogrywki. Niespeł-
na półtorej minuty Stoczniowiec 
potrzebował, by strzelić zwycię-
ską bramkę.
StOcZNiOWiec gDańSk 
– atOMóWki gkS tychy 4:3 
(2:0, 0:0, 1:3, d. 1:0). Bramki: Ła-
skawska, Pezda, Huchel.

Tyszanki zagrają o brązowy 
medal z Unią Oświęcim. Pierw-
szy mecz – w Oświęcimiu 4.03. 
W finale Stoczniowiec zmierzy się 
z Polonią Bytom. ls ●

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz redakcja „Twoje Tychy” 
organizują Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Tyskiego Spor-
towca w 2022 r.

Głosowanie rozpoczęliśmy 
przed tygodniem, a zgłoszenia 
przyjmować będziemy do 31 
marca. Kibice głosują na spor-
towców w dwóch kategoriach: 
„seniorzy” i „młodzieżowcy”. Li-
stę nominowanych publikujemy 
poniżej, będziemy ją zamiesz-
czać co tydzień, przy plebiscyto-
wym kuponie. Jest też dostępna 
na www.tychy.pl i www.mosir.
tychy.pl.

Każdy uczestnik plebiscyto-
wej zabawy może oddać swój 
głos na jednego sportowca, za-
równo wśród „seniorów”, jak 
i „młodzieżowców”. Oddawanie 
głosów odbywa się za pośredni-
ctwem kuponów, które będzie-
my publikować do 28.03 br. Na-
leży je dostarczyć (listownie lub 
osobiście) na adres: Tygodnik 
„Twoje Tychy”, al. Piłsudskie-
go 12, 43-100 Tychy, z dopi-
skiem „Plebiscyt na Najpopu-
larniejszego Tyskiego Sportowca 
Roku 2022” do 31.03. Można 
także głosować za pośredni-
ctwem formularza na stronie 
www.tychy.pl (także do 31.03). 
Głosujemy wyłącznie na spor-
towców, którzy zostali wybra-
ni przez Kapitułę, głos oddany 
na sportowca spoza listy nomi-
nowanych będzie traktowany 
jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, każdy głos powi-
nien zawierać: imię i nazwisko 
głosującego, dokładny adres 
zamieszkania, numer telefonu 
kontaktowego, a w przypadku 
oddania głosu na formularzu 
zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl – obli-
gatoryjnie adres e-mail.

Oto nazwiska nominowanych 
sportowców:

Młodzieżowcy:
aDRiaN BagieNkO (hokej na lo-
dzie, MOSM Tychy), BaRtOSZ 
FOlga (koszykówka, MOSM Ty-
chy), WeRONika huchel (ho-
kej na lodzie, Atomówki GKS Ty-
chy), WeRONika kRajeWSka 
(strzelectwo sportowe, Śląskie To-
warzystwo Strzeleckie), Mate-
uSZ MiSteRek (lekkoatletyka, 
MOSM Tychy), SZyMON MRóZ 
(pływanie, MKP Wodnik Tychy), 
PaWeł MuRa (futsal, GKS Fut-
sal Tychy), BaRtłOMiej ROŚ-
kOWicZ (boks, Legia Warszawa), 
jakuB WalteR (pływanie, Unia 
Oświęcim), PauliNa WRóBel 
(boks, MOSM Tychy).

seniorzy:
kaROliNa BiałaS (łyżwiar-
stwo figurowe, SPIN Katowice), 
MateuSZ cZyżycki (piłka noż-
na, GKS Tychy), julia FRąckO-
Wiak (lekkoatletyka, MCKIS Ja-
worzno), tOMaS Fucik (hokej 
na lodzie, GKS Tychy).
jakuB kiWiOR (piłka nożna, 
Spezia Calcio/Arsenal Londyn), 
julia kORZuch (lekkoatletyka, 
AZS AWF Katowice), kaROli-
Na Naja (kajakarstwo, KS Po-
snania), WiOletta PaWlu-
cZek (strzelectwo sportowe, 
Śląskie Towarzystwo Strzeleckie), 
DaWiD WiekieRa (pływanie, 
MKP Wodnik Tychy), PiOtR 
WielOch (koszykówka, GKS 
Tychy). ls ●

dogrywka atomówek ze Stoczniowcem.

o brąz z unią

14. edycja plebiscytu.

najPoPuLarniejsi 
sPorToWcy W 2022

eMoCje plAy off
dwa Mecze i dwa zwycięstwa GKS TycHy Z STS SANOK.
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zaadoPTuj mnie  

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy z 
wolontariuszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Fafik trafił do schroniska w syl-
westrową noc. Byliśmy pewni, że 
wkrótce odbierze go zatroskany 
właściciel. Tak się jednak nie sta-
ło. Podczas gdy pozostałe psiaki 
znalazły się z powrotem w do-
mach, on został sam…

Ten wesoły szorstkowłosy ka-
waler ma około pięciu wiosen 
i mnóstwo pozytywnej energii. 
Jeszcze powoli go poznajemy, ale 
póki co zachowuje się wzorowo 
(no chyba, że zobaczy kota). Na 
spacerze grzecznie drepta przy 
nodze, ale gdy tylko nadarzy się 

okazja do zabawy, ustawia się 
pierwszy w kolejce. No i bardzo 
się cieszy, gdy człowiek poświę-
ci mu swoją uwagę. Wtedy wtu-
la się w niego całym swoim kud-
łatym ciałkiem i świat przestaje 
dla niego istnieć... 
rM ●

fAfik

cO WieMy O PSie:

iMię: fafik
Wiek: ok. 5 lat
Waga: około 10 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7924
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teleFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

ryby 19.ii-20.iii
Odrobina zabawy dobrze ci teraz zrobi. Świeżo 
zawarte znajomości nabiorą tempa i nadarzy się 
okazja do rewanżu w wiadomej sprawie. W pracy 
dodatkowe zlecenia.

baran 21.iii-20.iv
Twój urok będzie teraz magnetyzująco działał 
na płeć przeciwną. Będziesz mistrzem uwodzenia, 
zdołasz wzbudzić żar w najbardziej zimnym sercu. 
Pod koniec tygodnia miła informacja.

byk 21.iv-21.v
Gwiazdy pomogą ci odnaleźć sens życia. Ucz się 
więc i próbuj nowych rzeczy. Znajdź czas na sport 
i relaks. Spotkaj się ze Skorpionem i nie zapomnij 
o bliskich ci osobach.

bliźnięta 22.v-20.vi
Ambicja pchnie cię ku nowym wyzwaniom. Ale 
pamiętaj koniecznie o partnerze i bliskiej rodzinie. 
Uważaj za kierownicą i popracuj nad koncentracją, 
gdyż jej ci będzie teraz brakować.

rak 21.vi-22.vii
czy przypadkiem nie za dużo chcesz od razu? 
Zejdź na ziemię i najpierw wykaż się oraz udo-
wodnij swoją wartość. Ktoś czeka na wiadomość 
od ciebie.

lew 23.vii-22.viii
Nie wszystkie decyzje rodziny będą po Twojej 
myśli, ale nie ma sensu się obrażać. Nie nastawiaj 
się, że zażegnasz rodzinne konflikty. W sprawach 
zawodowych dużo zmian i generalnie progres.

panna 23.viii-22.iX
Energią, odwagą i siłą charakteru zaimponujesz 
innym. Spełniaj swoje marzenia, bo niebo ci 
sprzyja. Będziesz teraz panem losu! Pieniądze będą 
do ciebie napływać z każdej strony.

waga 23.iX-23.X
Dbaj o swoje zdrowie, ale przede wszystkim o bez-
pieczeństwo. Gwiazdy będą pchać cię do ryzyka. 
Uważaj na siebie! Nie zapomnij załatwić spraw 
urzędowych i koniecznie oddaj wszystkie długi.

skorpion 24.X-21.Xi
Sprawy rodzinne zaprzątną całą Twoją uwagę. Bez 
końca będziesz rozpamiętywać, co ktoś powiedział 
i zrobił. Wyluzuj trochę! Nie staraj się za wszelką 
cenę naśladować innych, bądź po prostu sobą.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Koło fortuny zacznie się obracać na Twoją korzyść. 
Okazje towarzyskie i miłosne same będą cię 
szukać. Dawna miłość pojawi się na horyzoncie, 
a Ty nie będziesz wstanie się jej oprzeć.

koziorożec 22.Xii-19.i
Będziesz zmieniać na lepsze świat wokół siebie. A 
rozpoczniesz od remontu mieszkania. Odzyskasz 
równowagę, gdy pojawią się nowe pomysły. 

wodnik 20.i-18.ii
Doskonale sobie poradzisz ze wszystkim i jeszcze 
pomożesz innym. Pieniądze cię pokochają, a rodzi-
na będzie wspierać! Zadbaj o zdrowie, pamiętaj, że 
ruch jest najważniejszy. 

 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżóWka z hasłem sudoku
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Hasło z krzyżówki z nr 796: 
PODZIEL SIĘ PODATKIEM.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

2 Marca, czwartek
godz. 9 i 10 – TEATR mALUTKI: spektakl dla 
najmłodszych „O! ” (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

3 Marca, piątek
godz. 10 i 11 – TEATR mALUTKI: spektakl dla 
najmłodszych „O! ” (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)
godz. 18 i 20 – „KWARTET DLA cZTEREcH 
AKTORóW” – spektakl w wyk. Andrzeja i miko-
łaja Grabowskich, Jana Peszka i Jana frycza (Te-
atr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – ROmANTycy LEKKIcH OBycZA-
JóW – koncert (Klub muzyczny Underground, 
pl. Korfantego 1)

4 Marca, sobota
godz. 10 i 12 – TEATR mALUTKI: spektakl dla 
najmłodszych „O! ” (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

godz. 19 – ANOTHER QUEEN – TRIBUTE 
– koncert muzyki zespołu Queen (Art music 
club, ul. Oświęcimska 53)

3 Marca godz. 18 i 20: „kwartet 
dla czterech aktorów” – spek-
takl w wyk. andrzeja i MikoŁaja 
grabowskich, jana peszka i jana 
frycza, teatr MaŁy
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